
 فتـــذروها الميـــل كـــل تميلـــوا فـــال حرصـــتم ولـــو النســـاء بـــين (( ولـــن تســـتطيعوا أن تعـــدلواتتمـــة تفســـري اآليـــة: 

(( مـا حصـل مـن الشـقاق وامليـل ومـا أشـبه ذلـك  . رحيمـا )) غفـورا كـان اهللا فـإن وتتقـوا تصلحوا وإن كالمعلقة

 تميلــوا فــال حرصــتم ولــو النســاء بــين تعــدلوا(( ولــن تســتطيعوا أن فوائــد اآليــة:  أي ذو رمحــة واســعة . رحيمــا ))

يف هـذه اآليـة فوائـد كثـرية ؛  . رحيمـا )) غفـورا كـان اهللا فـإن وتتقـوا تصـلحوا وإن كالمعلقـة فتذروها الميل كل

(( ولـن تسـتطيعوا أن تعـدلوا منها: أن اهللا سبحانه وتعـاىل نفـى احلـرج عـن اإلنسـان حـىت يف معاملـة الغـري ؛ لقولـه: 

ومـن  . وهذا خرب عن أمر فطري يستلزم رفع اجلناح ؛ ألن القاعدة الشرعية إن مـا ال يسـتطاع ال يلـزم فيـه العـدل ))

 (( ولـم تسـتطيعوا أن تعـدلوا بـين النسـاء ))فوائدها: علـم اهللا سـبحانه وتعـاىل بـأحوال العبـاد ونفسـيام ؛ لقولـه: 

ومــن  م كــل شــيء حــىت مــا يوســوس بــه اإلنســان يف نفســه .وهــذا أمــر معلــوم بالضــرورة إن اهللا ســبحانه وتعــاىل يعلــ

فوائــدها: أن اإلنســان جيــب عليــه العــدل فيمــا يســتطيع ؛ ألن اهللا نفــى االســتطاعة لرفــع احلــرج فيهــا ومفهومــه أنــه إذا 

اسـتطاع اإلنســان فإنــه جيـب أن يعــدل ؛ وقــد ســبق مـا يعــدل بــه بـني النســاء وأنــه جيــب العـدل يف كــل شــيء أي بــني 

ومــن فوائـــدها: أن  كــل نقـــدر عليــه ؛ أمـــا احملبــة ومــا ينشـــأ عنهــا فهـــذا أمــر صــعب فـــال يكلفــه اإلنســـان .  النســاء يف

فكأنــه قــال ال تكلفــوا  (( ولــو حرصــتم ))اإلنســان ال ينبغــي أن يكلــف نفســه مــا ال يســتطيع ويشــق عليــه ؛ لقولــه: 

(( دل بــني الزوجــات ؛ لقولــه تعــاىل: ومــن فوائــدها: حتــرمي امليــل الكلــي بالنســبة للعــ أنفســكم بشــيء ال تســتطيعون .

ومن فوائدها: أنه ينبغـي لإلنسـان يف خطابـه أن يسـتعمل كـل مـا يكـون فيـه التنفـري فيمـا  . فال تميلوا كل الميل ))

ومـــن  . (( فتـــذروها كالمعلقـــة ))ينفـــر بـــه أو الرتغيـــب فيمـــا يرغـــب بـــه ؛ ألن هـــذا مـــن أســـلوب احلكمـــة ؛ لقولـــه: 

قــام الــذي ينبغــي فيــه العــدل ؛ ألنــه إذا تصــور اإلنســان إن هــذه الزوجــة الــيت مــال عنهــا  فوائــدها: االســتعطاف يف امل

ومــن فوائــدها: أن الصــلح و التقــوى  كاملعلقــة بــني الســماء واألرض فإنــه يوجــب العطــف عليهــا والرأفــة ــا والرمحــة .

وهـو كـذلك يعـين أعـين وهـو  (( فـإن تصـلحوا وتتقـوا فـإن اهللا كـان غفـورا رحيمـا )) سبب للمغفرة ؛ لقولـه تعـاىل: 

كذلك أن وجه ظاهر ألن اإلصالح خري واحلسـنات يـذهنب السـيئات وألن اإلصـالح خـري واحلسـنات جيلـنب الرمحـة 

وبالرمحـة حيصـل  هرو كـوجل ومها: الغفور ، الرحيم ؛ فبـاملغفرة يـزول امل ومن فوائدها: إثبات امسني من أمساء اهللا عز .

ىل بــني الغفــور والــرحيم يف مواضــع كثــرية ؛ ألن بــاملغفرة يــزول املكــروه وبالرمحــة حيصــل يقــرن اهللا تعــاوهلــذا  ؛ املطلــوب

املطلــوب ؛ كيــف ذلــك ؟ املغفــرة مغفــرة الــذنوب وإزالــة آثارهــا ، والرمحــة حصــول املطلــوب واحملبــوب وهلــذا مســى اهللا 

؛ وهـل املغفـرة صـفة حقيقيـة أو عبـارة عـن رفـع املؤاخـذة  ( أنت رحمتي أرحم بك مـن أشـاء )اجلنة رمحة فقال هلا: 

والعقوبة ؟ اجلواب: صفة حقيقية تقتضي املؤاخذة والعقوبة ؛ وكذلك يقال يف الرمحة هل هي صفة حقيقيـة يتصـف 

اهللا ــا أو هــي عبــارة عــن اإلحســان واإلنعــام وجلــب املصــاحل ؟ اجلــواب األول ، هــذا مــا عليــه ســلف الصــاحل وأئمــة 



مة من بعدهم ؛ وأما من قال إن اهللا ال يوصف باملغفرة وال بالرمحة فقد ضل ضالال مبينـا ، و حجتـه عقليـة هذه األ

ومهية حقيقة ما هي عقلية ؛ ألنه يقول املغفرة تقتضي الفعل والفعل من مسات احملدثني ألنـه بزعمـه ال يقـوم احلـدث 

وجـل ؛ ومعلـوم  قة وانفعـال للمحبـوب وهـذا ال يليـق بـاهللا عـزإال حبادث ؛ وبزعمه أن الرمحة ال تليق باهللا ألن فيها ر 

(( أنـا قـال:  وجـل وأمـره بالسـجود أن هذا قياس يف مقابلة النص وأنه يشـبه متامـا قيـاس إبلـيس حـني خاطبـه اهللا عـز

يعـين فأنـا خـري منـه كيـف أسـجد وهـو دوين ؛ فمـن حكـم العقـل يف  خير منه خلقتني من نار وخلقتـه مـن طـين ))

الــنص فإنــه يشــبه إبلــيس متامـــا وفعلــه مــن وحــي إبلــيس ؛ حنــن نقـــول الرمحــة الــيت هــي الرقــة واالنفعــال للرفـــق  مقابلــة

بــاحملبوب إمنــا هــي رمحــة مــن ؟ رمحــة العبــد ؛ أمــا رمحــة اهللا فإــا تابعــة لذاتــه ال نســتطيع أن نكيفهــا ؛ وأمــا قــوهلم إن 

هـذه الــنعم كلهــا مــن  مـا بكــم مــن نعمــة فمــن اهللا ))(( فالعقـل ال يــدل عليــه فنقـول هــذا خطــأ ، العقـل يــدل عليــه 

آثار الرمحة لو ال رمحة اهللا ما أنعم على عبـاده بشـيء ؛ والعجيـب أـم يسـتدلون علـى ثبـوت اإلرادة بـأمر ال يفهمـه 

بعض الطلبة فضال عن العامة وينكرون إثبات الرمحة بالعقل مع أن العامة تفهـم ذلـك ، لـو سـألت أي عـامي املطـر 

روع األرض وأنبـــــت األرض ويــــش يـــــدل عليــــه ؟ يـــــدل علــــى رمحـــــة اهللا ؛ لكــــن اإلرادة يقولـــــون إن ختصـــــيص نــــزل وأ

املخلوقات مبا ختتص به دليل على اإلرادة يعين كون اإلنسان إنسانا وكون البعري بعريا والشـمس مشـا ومـا أشـبه ذلـك 

اخلالئـق ؛ نقـول هـذه الداللـة  صـل التمييـز بـنياخلالئق ، لوال اإلرادة ما ح يدل على اإلرادة وإال ملا حصل متييز بني

 عليهــا لكــن هــي داللــة خفيــة أخفــى مــن داللــة الــنعم علــى الرمحــة لكــن مــن مل جيعــل اهللا لــه نــورا فمــا لــه مــن نــور .

الضـمري يعــود  (( إن يتفرقـا )) . (( وإن يتفرقـا يغـن اهللا كــال مـن سـعته وكـان اهللا واســعا حكيمـا ))تفسـري اآليـة: 

الــزوجني ، علــى زوجــة الــيت خافــت مــن بعلهــا نشــوزا وإعراضــا ، وعلــى الزوجــة الــيت تركهــا زوجهــا   علــى مــن ؟ علــى

كاملعلقــة ، ومـــن املعلــوم أنـــه لــن يعـــرض عنهــا إال لكراهتـــه هلــا ومل جيعلهـــا كاملعلقــة إال لكراهتـــه هلــا ، وحينئـــذ حيصـــل 

(( يغـن اهللا كـال صـل بـه الغـىن مـن سـعة اهللا التفرق ، إذا تفرقا فإن اهللا سبحانه وتعاىل ييسـر كـل واحـد منهمـا مـا حي

ملاذا ؟ قـال بعضـهم يغـن الـزوج بزوجـة الصـاحلة يسـعد ـا ويغـن الزوجـة بـزوج صـاحل تسـعد بـه يعـين أن  من سعته ))

الــزوج جيــد امــرأة والزوجــة جتــد زوجــا ؛ وقــال بعضــهم يغــن اهللا كــال مــن ســعته ســواء بإبــدال الــزوج األول أو بالســلوان 

يكون األمر كأن مل يكـن ؛ ولكـن هـذا القـول ضـعيف ألن السـلوان وعـدم الـذكر أحـدمها اآلخـر لـيس والنسيان وأن 

إغناء ، اإلغناء أن يوجد ما يستغين به اإلنسان وهذا ال يكـون إال بـزوج ، بـزوج للزوجـة وزوجـة للـزوج ، وهـذا وعـد 

د بـه أو للرجـل زوجـة يسـعد ـا ، وجل ، وعـد مـن القـادر الـذي يقـدر علـى أن يبعـث للمـرأة زوجـا تسـع من اهللا عز

وهو وعد حق وصدق ألن الواعد به من ؟ اهللا الـذي ال خيلـف امليعـاد علـى كـل شـيء قـدير ؛ لكـن أحيانـا يتخلـف 

(( وكـان اهللا واسـعا حكيمـا )) (( هذا بشـك اإلنسـان وعـدم ثقتـه وإميانـه فيحصـل هـذا املـانع وال يتحقـق املوضـوع 



، (( ربنــا وســعت كــل شــيء رحمــة علمــا )) يــع الصــفات ، واســع يف علمــه أي ذو ســعة عظيمــة يف مج واســعا ))

، واســع يف حكمتــه ؛ وهلــذا قــرن احلكمــة بــه ، واســع يف مسعــه  (( إن اهللا علــى كــل شــيء قــدير ))واســع يف قدرتــه 

(( وهللا المشـرق والمغـرب فأينمـا تولـوا فـثم وواسـع يف إحاطتـه حييطـه بكـل شـيء  وجـل بصره ويف كـل صـفاته عـز

ذو  (( حكيمـا ))املهم أنه جل وعال واسع مبعىن الكلمة على أوسـع مـا يكـون ؛  اهللا إن اهللا واسع حكيم ))وجه 

؟ وحكم ، ذو حكمة وحكم ؛ فهو الذي له احلكم الكوين والشرعي وهو الذي له احلكمـة الصـورية  حكمة وأيش

 (( إن الحكـم إال هللا ))وجـل  أو الغائية ؛ أفهمتم هذا ؟ لكن اإلخـوان اجلـدد ال يفهمـون هـذا ، أو احلكـم هللا عـز

لقـه فهـو شـرعي ، هـذا الضـابط ، وجل كوين وشرعي ، فما قضاه يف خلقه فهـو كـوين ، ومـا شـرعه خل حكم اهللا عز

 (( حرمــت علــيكم الميتــة ))وجــل  احلكــم الكــوين مــا قضــاه اهللا يف خلقــه واحلكــم الشــرعي مــا شــرعه اهللا خللقــه عــز

هــذا حكــم شــرعي ، كــذا ؟ طيــب ، خلــق الســموات واألرض ، هــذا حكــم كــوين ؛ أمــا املثــال لــنفس احلكــم ــذه 

وهــذا حكــم شــرعي ،  (( ذلكــم حكـم اهللا يحكــم بيــنكم ))متحنــة قــال: املـادة فقــول اهللا تبــارك وتعـاىل يف ســورة امل

(( أفحكـم وهـذا حكـم شـرعي ، هـذا شـرعي  (( أفحكـم الجاهليـة يبغـون ومـن أحسـن مـن اهللا حكمـا ))وقال: 

(( لــن أبــرح األرض حتــى ، وقــول أخــي يوســف  الجاهليــة يبغــون ومــن أحســن مــن اهللا حكمــا لقــوم يوقنــون ))

؟ كـــوين وشـــرعي ؛ هـــذا  (( ألـــيس اهللا بـــأحكم الحـــاكمين ))هـــذا كـــوين ؛  اهللا لـــي )) يـــأذن لـــي أبـــي أو يحكـــم

(( ومــا احلكمــة هــذه قــد تكــون الشــيء حكمــة يف صــورته الــيت خلقهــا اهللا عليهــا وقــد تكــون حكمــة يف الغايــة منــه 

خلـق اإلنسـان  هـذه حكمـة لبيـان الغايـة احلميـدة ، لبيـان الغايـة احلميـدة يف خلقت الجـن واإلنـس إال ليعبـدون ))

هــذه حكمــة صــورية مبعــىن مــا هــو صــورية لــيس هلــا معــىن ، (( لقــد خلقنــا اإلنســان فــي أحســن تقــويم )) واجلــن ، 

وجل ، ارتفاع الشمس ذه املقـدار ارتفـاع القمـر  صورية يعين كونه على هذه الصورة املعينة هذه من حكمة اهللا عز

ه كلــه مــن احلكمــة الصــورية يعــين أنــه كــان علــى هــذه الصــورة هــو ــذا املقــدار تعاقــب الليــل والنهــار علــى هــذا الوجــ

: حكمـة يف الشـرع ، حكمـة يف القـدر ، حكمـة يف الصـورة ؛ فعلى هذا نقول الصور هنا أربعـة احلكمة ولو اختلف

وجــل ال ميكــن أن حيــدث شــيئا ولــو أعظــم الشــرط وأعظــم  ، حكمــة يف الغايــة ؛ إذا آمنــت ــذا علمــت أن اهللا عــز

حلكمة ، هذه احلروب اليت وقعت واليت تقع اآلن كلها حلكمة ، وإذا آمنا بذلك صربنا وانتظرنـا الفـرج ،  الطلب إال

هـذا  أو نسـخر أو نقـول لـيس فيـه حكمـة ، ال ، جيـب أن نـؤمن بـأن ذلـك  رج بـإذن اهللا ، ال نقـول واهللاوحيصل الفـ

أمرنـا اهللا بشــيء أو انـا عــن شـيء حــىت وإن  حلكمـة وقـدر اهللا وقــدر اهللا الشـك أنــه حبكمـة ؛ كــذلك يف الشـرع إذا 

وجـل الشـياطني  كنا ال نعلم حكمته جيب أن نعلم أن له حكمة ألن هذا من مقتضى اسم احلكيم ، خلـق اهللا عـز

وسلطها على من شاء من عبـاده ، وخلـق اهللا الشـر ، واألمـراض ، والفقـر وغـريه هـل هـذا حكمـة ؟ حكمـة الشـك 



در شـــيئا إال حلكمـــة فنرضـــى ونســـلم ؛ واحلقيقـــة أن عـــدم الرضـــى بالقـــدر يعـــين الطعـــن يف ؛ ألننـــا نعلـــم أن اهللا ال يقـــ

حكمة اهللا ؛ ففائدة علم اإلنسان حبكمة اهللا أنـه يرضـى ويسـلم ويعلـم أن مـا شـرعه اهللا فهـو حـق وأن مـا قـدره فهـو 

مـن ســعته وكـان اهللا واســعا (( وإن يتفرقـا يغــن اهللا كـال فوائــد اآليـة:  حـق وحينئـذ يستسـلم متامــا للقضـاء والقـدر .

من فوائد هذه اآلية الكرمية: اإلشارة إىل التفريق بني الزوجني يف حـال عـدم التوافـق ؛ وجـه ذلـك أن اهللا  . عليما ))

ال إىل وهــذا هــو احلــق أننــا إذا مل جنــد ســبي (( وإن يتفرقــا يغــن اهللا كــال مــن ســعته ))وعــد علــى التفــرق خــريا فقــال: 

بينهما فإن السـبيل الوحيـد هـو التفريـق ليسـعد كـل منهمـا يف حياتـه ؛ ولنـا دليـل علـى هـذا  اإلصالح بني الزوجني و

من السنة جاءت امرأة ثابت ابن قيس بن مشـاس ـ رضـي اهللا عنـه مـن املبشـرين باجلنـة يعـين مقامـه رفيـع ـ جـاءت إىل 

أو قالت ال أعتـب عليـه يف خلـق رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فقالت يا رسول اهللا ثابت بن قيس ال أعيب 

وال دين ، رجل مستقيم يف خلقه مستقيم يف دينه ، ولكين أكره الكفر يف اإلسالم واملراد بـالكفر كفـر العشـري يعـين 

بــأن ال تقــوم بواجبهــا لكراهتهــا لــه تكرهــه كرهــا عظيمــا ، فقــال هلــا : أتــردين عليــه حديقتــه ؟ ويــش احلديقــة ؟ املهــر 

لكـــن اهللا أعلـــم إن البســـاطني رخيصـــة يف ذلـــك الوقـــت حـــىت ال حتـــتج النســـاء علينـــا فتقـــول أمهرهـــا حديقـــة بســـتانا 

البسـتان يســوي ماليــني ، قـال أتــردين عليــه حديقتـه ؟ قالــت نعــم يـا رســول اهللا ، فقــال الرسـول صــلى اهللا عليــه وآلــه 

اء وقــال إنــه إذا قالــت وســلم لثابــت اقبــل احلديقــة وطلقهــا تطليقــة فقبلــه وطلقهــا ؛ وقــد ذهــب إىل هــذا بعــض العلمــ

املرأة أنا ال أستطيع البقاء مع الزوج إطالقـا وإن أبقيتمـوين معـه أحرقـت نفسـي قـال إن القاضـي يلـزم الـزوج بـالطالق 

ـــة إىل أن التفـــرق أوىل  ـــد مـــن الصـــواب واهللا تعـــاىل أشـــار يف هـــذه اآلي ـــيس ببعي ـــه مهـــره ، وهـــذا القـــول ل إذا ردت علي

وجل بعباده أن املـرأة والرجـل إذا انكسـرا بـالفراق بينهمـا  رمحة اهللا عزومن فوائدها:  وأحسن ألن اهللا وعد به خريا .

ومـن فوائـدها: سـد بـاب اليـأس علـى الـزوجني املتفـرقني مـن رمحـة اهللا ،  .(( يغن اهللا كال من سعته )) ... باإلغناء 

إشــارة إىل أن ســعة اهللا واســعة وأال  (( مــن ســعته ))ومل يقــل: يغــن كــال فقــط ، قــال:  (( مــن ســعته ))حيــث قــال: 

تيـــأس حـــىت لـــو اســـتبعدت مـــن أن اهللا يبـــدلك خـــريا منهـــا أو أن اهللا يبـــدهلا خبـــري مـــن زوجهـــا فـــال تســـتغرب ألن اهللا 

(( وكــان اهللا واســعا ومــن فوائــدها: أن اهللا تعــاىل واســع وحكــيم ؛ لقولــه:  ســيغنيكما مــن أي شــيء ؟ مــن ســعته .

من فوائدها: أن هذه السعة اليت وعد اهللا باإلغناء منها مبنية علـى حكمـة ، وكـأن و  وهذه من حكمته . حكيما ))

هذا واهللا أعلم إشارة إىل أنه لو ختلـف هـذا املوعـود فإنـه لـن يتخلـف إال حلكمـة وأحيانـا مينـع اهللا سـبحانه وتعـاىل مـا 

ظيمــة ، مــا هــي ؟ أن هــذا الــذي حيــب ملصــلحة عظيمــة ، أحيانــا يبتليــه مبــا ميــأل قلبــه مهــا وغمــا دائمــا لكــن حلكمــة ع

كلــه يكفــر اهللا بــه عنــه ، وحنــن نعلــم أن الــدنيا متشــي وينســى اإلنســان مــا حصــل لــه وغــم و  يصــيبه اإلنســان مــن هــم 

وجل ؛ وهلذا ملا أخرب النيب عليـه الصـالة والسـالم أن احلمـى تكفـر الـذنوب قـال  لكن جيد أجره وفائدته عند اهللا عز



ـ يا رسول اهللا ولكـن إذا ابتليـت حبمـى ال متنعـين عـن الصـالة مـع اجلماعـة وال فعـل له أحد الصحابة ونست من هو 

اخلــري فهــل يكفــر اهللا بــه عــين ؟ قــال نعــم ، فســأل اهللا عزوجــل أن يبتليــه بــاحلمى لكنهــا ال متنــع مــن صــالة وال صــيام 

يــة فــإن العافيــة أوســع مــن يعــين وال خــري ألجــل أن تكفــر عنــه ؛ ولكــن هــذا مــن اجتهــاده واألوىل أن تســأل اهللا العاف

فإننــا نعلــم أنــه  (( يغــن اهللا كــال مــن ســعته ))العقوبــة ؛ لكــن علــى كــل حــال إنــه إذا ختلــف املوعــود يف قولــه تعــاىل: 

ومـــن فوائـــدها: إثبـــات  ختلـــف حلكمـــة عظيمـــة قـــد جيـــد اإلنســـان مثراـــا يف املســـتقبل إمـــا يف الـــدنيا وإمـــا يف اآلخـــرة .

لى هذا فائدة عظيمة مسلكية منهجيـة وهـي: الرضـا بقضـاء اهللا وشـرع اهللا ، ترضـى ويتفرع ع وجل . احلكمة هللا عز

ألنك تعلم أن هذا عـن حكمـة حـىت وإن كـان فيـه فـوات مالـك أو ولـدلك فـاعلم أنـه حلكمـة وأنـت إذا آمنـت ـذا 

 لــه اهللا تعــاىل فســوف يســهل عليــك كــل مصــيبة ، كــل مصــيبة تســهل عليــك إذا علمــت أمنــا مــا أصــابك مــن اهللا وأن

  حكمة عظيمة فيما يقدر .

هـــل هـــي ســـببية والفعـــل بعـــدها منصـــوب أو فـــاء  (( فتـــذروها كالمعلقـــة ... ))لفـــاء يف قولـــه تعـــاىل: اال الســـائل :

  العطف والفعل بعدها جمزوم ؟

هــل هــي فــاء الســببية والفعــل بعــدها منصــوب أو فــاء  (( فــذروها ))مــا تقولــون يــا إخــوان الفــاء يف قولــه:  الشــيخ :

العطف و الفعل بعدها جمزوم ؟ منصوب يا شيخ ؛ القول األول ؟ نعم ، قوالن ؛ الظاهر أا منصوبة يـا أخ هدايـة 

اهللا وال تذروها بسبب ترككم إياها ، فال متيلـوا كـل امليـل فبسـبب مـيلكم كـل امليـل تـذروها كاملعلقـة يعـين مبنيـة علـى 

  سبق . ما

  ؟ (( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ... ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

  هذا الغالب . ناء بدل املفعول الغالب إنه يكونلكن اإلغ الشيخ :

هل يف حديث ثابت بن قيس بن مشاس أمره صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم بـأن يقبـل احلديقـة ويطلقهـا يعـين  السائل :

  فاعة كما حصل مع بريرة ؟أمر إلزام أو هو ش

ال ، بريــرة ومغيــث قالــت لــه بريــرة أتــأمرين فســمعا وطاعــة أتشــري فعلــي فــال حاجــة يل فيــه ؛ لكــن هنــا علــم  الشــيخ :

  الرسول عليه الصالة والسالم علم أنه لن تصلح احلال بينهما فأمره أمر إلزام .

   الزوجني وهل تدخل املرأة يف هذا ؟إذا كان الزوج ذميم اخللق فهل هذا سبب يف الفرقة بني السائل :

؛   تسـتطيع إطالقــا النظــر إليــه وال أوال نقــول إذا كــان ذميمـا اخللقــة فــإذا كانــت ال تسـتطيع النظــر إليــه ، ال  الشـيخ :

كما أن اخللق أيضا عيب عظيم وهلذا قالـت ال أعيـب عليـه يف اخللـق وال ديـن ، وهـذا يـدل أيضـا علـى أن املـرأة إذا 

  لق ودين فلها سؤال الطالق .عابت زوجها خب



  إذا كانت املرأة ال تريد زوجها أبدا ولكن والده أن يرجعها إليه فهل تسقط واليته ؟ السائل :

،  أي نعم يعين هذا يقع كثريا يكون األب يريد أن تبقى ابنته مع زوجها علـى كـل حـال وهـي ال تريـد أبـدا الشيخ :

  ىل القاضي .األب ، نأيت إنقول ينفصل الزوج بالقاضي 

  املرأة اليت عقد عليها ومل يدخل ا فهل جيب العدل هلا ؟ السائل :

والعــرف أنــه  (( عاشـروهن بــالمعروف )) :ال ؛ ألن اهللا تعــاىل أمـر بالعــدل لكــن قـال اهللا يف القــرآن الكــرمي الشـيخ :

  إذا مل يدخل عليها فليس هلا قسم .

وهللا ما في السماوات وما في األرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتـاب مـن  ؛ ((أعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم 

وهللا مـا قبلكم وإياكم أن اتقوا اهللا وإن تكفروا فإن هللا ما في السماوات وما في األرض وكان اهللا غنيا حميدا 

 ذلـك على اهللا وكان بآخرين ويأت الناس أيها يذهبكم يشأ في السموات وما في األرض وكفى باهللا وكيال إن

  . )) بصيرا سميعا اهللا وكان واآلخرة الدنيا ثواب اهللا فعند الدنيا ثواب يريد كان قديرا من

(( ولـــن تســـتطيعوا أن تعـــدلوا بـــين أعـــوذ بـــاهللا مـــن الشـــيطان الـــرجيم ؛ ســـبق لنـــا أن تكلمنـــا علـــى قـــول اهللا تعـــاىل: 

  وبينا فوائدها ؟  النساء ولو حرصتم ... ))

  اآلية تناقض ما سبق يف أول السورة ؟فهل هذه  الشيخ :

  ال الطالب :

   ال تناقضها ؛ كيف اجلمع ؟  الشيخ :

      ال حرج عليه يف اجلمع بني املرأتني الطالب :

  توافقون على ذلك ؟  الشيخ :

   نعم . الطالب :

   ؟ (( وإن تحسنوا وتتقوا ))ويف اآلية اليت قبلها:  (( وإن تصلحوا وتتقوا ))قوله:  الشيخ :

ثانيـــا االحـــرتام بينهمـــا فيحصـــل بينهمـــا شـــقاق فيحتـــاج أن   (( وإن تحســـنوا وتتقـــوا ))يف اآليـــة الثانيـــة  الطالـــب :

  يصلح بينهما ؛ أما اآلية األوىل ... الشقاق فيحتاج اإلحسان ، 

  واملقام مقام اإلحسان . الشيخ :

  يشري إىل ؟  ما (( وإن يتفرقا يغن اهللا كال من سعته ))يف قوله تعاىل:  الشيخ :

  يعين فيه إشارة إىل أنه إذا مل ميكن االتفاق فالتفرق أوىل . الشيخ :

  ومل يقل: من عنده ؟ (( من سعته ))وجل:  ملا قال اهللا عز الشيخ :



  ؛ حىت يدل على العطاء  الطالب :

  (( يغن اهللا كال من سعته )) .فقال: نكدة  أشفق تكون عيشته ألنه من الشيخ :

 أن وإيـاكم قـبلكم مـن الكتـاب أوتـوا الـذين وصينا ولقد األرض في وما السماوات في ما (( وهللاتفسري اآلية: 

ــا اهللا وكــان األرض فــي ومــا الســماوات فــي مــا هللا فــإن تكفــروا وإن اهللا اتقــوا مث نبــدأ الــدرس  حميــدا )) . غني

((  أوتوا الكتـاب مـن قـبلكم وإيـاكم ... ))(( وهللا ما في السموات وما في األرض ولقد وصينا الذين اجلديد 

(( هللا مـا فـي السـموات هذه تقدم لنا مرارا أمثاهلا وفيها أن تقدمي اخلبـري  وهللا ما في السموات وما في األرض ))

وجل ، وملك السـموات واألرض يشـمل مـا فيـه مـن األعيـان و ... وغـري ذلـك  يفيد احلصر وأنه خاص باهللا عز ))

يشـــاركه يف أحـــد ؛ وهلـــذا ال ميكـــن ألحـــد أن يتصـــرف يف شـــيء مـــن هـــذه الســـموات واألرض إال  ، كلـــه ملـــك هللا ال

(( ولقـــد وصـــينا الـــذين أوتـــوا الكتـــاب مـــن قـــبلكم بـــإذن اهللا عزوجـــل اإلذن الكـــوين أو اإلذن الشـــرعي ؛ يقـــول: 

لعبـادة وهـي أيـش ؟ التقـوى ملا ذكر ما يتعلق بالربوبية وهو ملـك الواسـع العـام ذكـر مـا يتعلـق باأللوهيـة وا وإياكم ))

الوصـية هـي العهـد بالشـيء مـع التأكيـد يعـين لـيس  (( ولقد وصينا الذين أوتـوا الكتـاب )) (( وصـينا ))، فقـال: 

جمرد أن أقول يا فالن افعل كذا وكذا ، ليس هذا وصية ؛ بل إذا قيل وصى مبعىن أنه عهد إليه بالشـيء مـع التأكيـد 

أوتــوا الكتــاب مــن هــم ؟ قيــل: اليهــود والنصــارى ؛ ولكــن الصــحيح أــا  لكم ))(( الــذين أوتــوا الكتــاب مــن قــب؛ 

(( أعـم وأن كـل مـن أنـزل اهللا إليـه كتابـا فقـد وصـاه بـالتقوى ومـن املعلـوم أن كـل رسـول معـه كتـاب كمـا قـال تعــاىل: 

يهود والنصــارى بــل  إذا فــأوتوا الكتــاب ال ختــتص بــال لقــد أرســلنا رســلنا بالبينــات وأنزلنــا معــه الكتــاب والميــزان ))

أن هنــــا يســــميها النحويــــون تفســــريية  (( أن اتقــــوا اهللا ))كــــل مــــن آتــــاه اهللا الكتــــاب وصــــاهم اهللا تعــــاىل بــــالتقوى 

وعالمتها أن تأيت بعد ما تضمن معـىن القـول دون حـروف ، إذا أتـت أن بعـد فعـل تضـمن معـىن القـول دون حروفـه 

(( ولقــد وصـينا الــذين أوتــوا ل حملهـا أي فهــي تفسـريية ، وهنـا فأعرـا علـى أــا تفسـريية ، وإن شــئت فقـل: مـا حــ

كأا تفسري ملا أوصى بـه اهللا سـبحانه وتعـاىل   (( اتقوا اهللا ))أي اتقوا اهللا ، فتكون  الكتاب من قبلكم وإياكم ))

هنـا لـو قـال قائـل:  (( ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا اهللا ))من قبلنا وهذه األمة ؛ 

ألــيس مــن املمكــن أن يقــال: ولقــد وصــيناكم والــذين أوتــوا الكتــاب مــن قــبلكم حــىت ال ينفصــل  (( وإيــاكم ))قــال 

كــان مقتضــى الرتتيـب الــزمين أن يقــدموا كمــا أن مــن ســبق الضـمري ؟ قلنــا: بلــى ؛ لكــن ملــا كـان هــؤالء ســابقني علينــا  

كـان   (( يخرجـون الرسـول وإيـاكم ))تصال الضمري مثـل قـول اهللا تعـاىل: غريه يف املرتبة فإنه يقدم عليه ولو أمكن ا

لقائــل يقــول: ملــا مل يكــن الكــالم : خيرجــونكم والرســول ؟ ألنــه ال فصــل مــع إمكــان الوصــل كمــا قــال ابــن مالــك يف 

هكـذا لكـن فنقول نعم يف اإلمكان أن يكـون  األلفية: ويف اختيار ال جييء املنفصل    إذا تأتى أن جييء املنفصل ؛



(( يخرجـــون الرســـول نفـــوت الغايـــة ؛ فهنـــا الـــذين أوتـــوا الكتـــاب ليســـوا أفضـــل منـــا ولكـــنهم أســـبق منـــا زمنـــا ، ويف 

تقــدير الرتبــة فــذكر الرســول عليــه الصــالة والســالم لــئال يكــون تابعــا لغــريه فيقــال: خيرجــونكم والرســول ؛  وإيــاكم ))

هذا ما أوصى بـه اهللا عزوجـل األولـني واآلخـرين  اتقوا اهللا ))(( الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يقول: 

، وتقوى اهللا مرت علينا أيضا كثريا مرارا وتكرارا على أا اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعـل أوامـره واجتنـاب نواهيـه ؛ 

أعـدت للكـافرين  (( واتقوا النـار التـيالتقوى أحيانا تضاف إىل اهللا كما هنا وأحيانا تضاف إىل املخلوقات مثل: 

وليسـت التقـوى املضـافة إىل غـري اهللا   (( واتقـوا يومـا ترجعـون فيـه إلـى اهللا ))، وأحيانا تضـاف إىل الـزمن مثـل:  ))

وجـل ؛ أمـا اتقـاء النـار واتقـاء  كـالتقوى املضـافة إىل اهللا ألن التقـوى املضـاف إىل اهللا تقـوى مـع عبـادة وتـذلل هللا عـز

فهــذا مثــل اتقاءنــا للســـباع والــذئاب ومــا أشــبه ذلــك أي أننــا خنــاف خوفــا طبيعيـــا ال  اليــوم الــذي ترجــع فيــه إىل اهللا

خــوف عبــادة وال تقــوى عبــادة ؛ ويف األثــر " اتــق شــر مــن أحســنت إليــه " اتــق شــره لــيس هــذا تقــوى عبــادة ؛ فكــل 

ن اإلنســان يتقــي تقــوى تضــاف إىل غــري اهللا فليســت تقــوى عبــادة ، والتقــوى املضــافة إىل اهللا تقــوى العبــادة مبعــىن أ

يعـين ولـن  (( وإن تكفـروا فـإن هللا مـا فـي السـموات ومـا فـي األرض )) وجل حمبة له وتعظيما لـه . خمالفة اهللا عز

وجـل ألنـه غـين عـنهم ويف احلـديث القدسـي حـديث أيب ذر  تضروا اهللا ، إذا كفر كل اخللق فإم لـن يضـروا اهللا عـز

و أن أولكـم وآخـركم وإنسـكم وجـنكم كـانوا علـى أفجـر قلـب رجـل واحـد املشهور أن اهللا تعاىل قال: ( يـا عبـادي لـ

مـــنكم مـــا نقـــص ذلـــك مـــن ملكـــي شـــيئا ) وأي شـــيء يـــنقص اهللا ؟ الطاعـــة تنفـــع مـــن ؟ صـــاحبها ، والســـيئة تضـــر 

(( وإن تكفـروا فـإن هللا مـا ؛ وهلـذا قـال: وجـل فـإن ال يتضـرر باملعصـية وال ينتفـع بالطاعـة  صاحبها ؛ أما الـرب عـز

مــر علينــا أيضــا مــرارا  (( وكــان اهللا غنيــا حميــدا ))فهــو غــين عــنهم أمجعــني ؛  ســموات ومــا فــي األرض ))فــي ال

وتكـــرارا أن كـــان يف مثـــل هـــذا الرتكيـــب تفيـــد الثبـــوت واالســـتمرار واتصـــاف املوصـــوف فيهـــا يعـــين اتصـــاف امسهـــا يف 

والغين هو من عنده غنا يسـتغين بـه عـن غـريه ومل يزل غنيا محيدا ،  (( كان اهللا غنيا حميدا ))الصفة املضافة إليه ، 

، واحلميد مبعىن احملمـود ؛ فهـو غـين حيمـد علـى غنـاه ؛ وهـل كـل غـين حيمـد علـى غنـاه ؟ ال ، الغـين البخيـل كـالفقري 

متامــا بــل أســوء حــاال مــن الفقــري ألن الغــين البخيــل يــذم والفقــري ال يــذم ؛ لكــن الغــين احلميــد مبعــىن الــذي ينفــع غــريه 

ا هــو احملمـــود ، فــاهللا ســـبحانه وتعــاىل غـــين بذاتـــه عــن مجيـــع املخلوقــات مث إنـــه محيــد مبـــا يفعلــه بعبـــاده مـــن بغنــاه هـــذ

اخلريات والنعم ودفع النقم وغـري ذلـك ؛ محيـد هنـا هـل جنعلهـا مبعـىن حامـد أو مبعـىن حممـود ؟ كالمهـا ، نعـم مبعنامهـا 

قلنــا وأي ضــرر يف اســتعمال املشــرتك يف عنيــني ؟  فــإن قــال إنســان: ألــيس هــذا مــن اســتعمال املشــرتك يف م مجيعــا .

الصـاحل ملعنيـني علـى وجـه احلقيقـة مثـل كلمـة " عـني  معنيني إذا كان ال منافاة بينهما ؛ املشـرتك معنـاه أيـش ؟ اللفـظ

  " تطلق على الذهب ،



  فتى مثل نص الصيف ميزت مضاربه   أنا الدان أم نعتان أم ينبني لنا                  

فالذهب يسمى العني ؛ املاء اجلاري يسمى عينا حقيقة ؛ العني الباصرة تسمى عينا حقيقـة ؛ هنـا لـو جـاءت كلمـة 

لقلنــا إذا مل أن جيتمعهــا أمــا إذا أمكــن فنحملهــا ؛ هنــا محيــد فعيــل عــني هــل ميكــن أن حتملهــا علــى املعــاين الثالثــة ؟ 

ح ، مسيع مبعـىن سـامع ؛ هـل نسـتعمل محيـد هنـا مبعـىن حممـود تأيت مبعىن فاعل وتأيت مبعىن مفعول ، جريح مبعىن جمرو 

ومبعىن حامد ؟ اجلواب: نعم ؛ فإذا اعرتض علينا معرتض وقال هـذا مـن بـاب اجتمـاع املشـرتك يف املعنيـني قلنـا وأي 

مــه ضـرر يف ذلـك إذا كـان معنيـان ال يتنافيـان ، إذا هـو محيـد احملمــود ، حممـود علـى صـفاته الكاملـة حممـود علـى إنعا

على أفعاله الدائرة بني العدل واإلحسان ، هو أيضا حامد ملن ؟ ملن يستحق محـدا لعبـاده ؛ وهلـذا يثـين اهللا سـبحانه 

 فـــي مـــا (( وهللافوائـــد اآليـــة:  وتعـــاىل علـــى مـــن يســـتحق الثنـــاء مثـــل األنبيـــاء و الرســـول واألتقيـــاء ومـــا أشـــبه ذلـــك .

 فـإن تكفـروا وإن اهللا اتقـوا أن وإيـاكم قـبلكم مـن لكتـابا أوتـوا الـذين وصينا ولقد األرض في وما السماوات

يف هــذه اآليــة فوائــد ؛ منهــا: عمــوم ملــك اهللا  . حميــدا )) غنيــا اهللا وكــان األرض فــي ومــا الســماوات فــي مــا هللا

ومـن فوائـدها: اختصـاص امللـك العـام بـاهللا  . (( وهللا ما في السموات وما فـي األرض ))سبحانه وتعاىل ؛ لقوله: 

سواء كان عاما من مشوله باألعيان أو من مشوله باألفعال ، بشـموله لألعيـان يعـين كـل املوجـودات ملـك هللا ؛ مشـول 

باألفعــال أنــه يفعــل يف هــذه املوجــودات مــا يشــاء ؛ هــل يثبــت مثــل هــذا ألحــد مــن املخلــوقني ؟ ال ، ال يوجــد أحــد 

وال يف األفعـــال والتصـــرفات ؛ ألن ملكـــي أنـــا حمصـــور ال متلكـــه أنـــت وملـــك أنـــت حمصـــور ال  مشـــول يف املوجـــودات

ومـن  أملكه أنـا ، مث ملكـي ملـا أملـك هـل هـو ملـك جلميـع التصـرفات أتصـرف فيـه كمـا أشـاء ؟ ال ، ملـك حمـدود .

ينا الـذين أوتـوا الكتـاب (( ولقـد وصـأمهية تقوى اهللا عزوجـل ؛ ملـاذا ؟ ألنـه أوصـى ـا األولـني واآلخـرين فوائدها: 

فــإن قــال قائــل: التقـوى تكــون بفعــل األوامــر واجتنـاب النــواهي ؟ قلنــا نعــم ،  .مـن قــبلكم وإيــاكم أن اتقــوا اهللا )) 

والـرب كـل مــا أمـر اهللا بـه فهـو بـر ؟ فـاجلواب: أن بعــض  (( وتعـاونوا علــى البـر و التقـوى ))فمـا اجلـواب عـن قولـه: 

فــردت ومعــىن إذا اقرتنــت بغريهــا ، فــالتقوى إذا انفــردت تشــمل الــرب والــرب إذا انفــرد الكلمــات يكــون هلــا معــىن إذا ان

    يشمل التقوى ، وإذا اجتمعا صار الرب فعل األوامر والتقوى ترك النواهي .


